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Referat fra ordinære generalforsamling i Gyldendal Bådlaug. 
Lørdag den 11. marts 2017 kl. 14.00 i klubhuset. 

 

1. Valg af dirigent Jan Døssing valgt. 

2. Bestyrelsens beretning  
for det forløbne år. 

Formand Lissie Hermansen og leder af ungdoms-
afdelingen Finn Mosegaard aflagde beretning for hhv. 
Bådlauget og Ungdomsafdelingen. Beretningerne kan 
læses på Gyldendal Bådlaugs hjemmeside. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for 
det forløbne år til godkendelse 

Forelagt af Torben Hammer. Der blev rejst spørgsmål om 
punktet ”udgifter i forbindelse med kapsejlads”. 
Spørgsmålet blev besvaret tilfredsstillende. Regnskabet 
blev herefter godkendt. 

 

4. Drøftelse af plan for det 
kommende år – herunder 
budget. 

Budgetplaner blev gennemgået under pkt. 3 (regnskab). 
Planerne for den kommende sæson blev gennemgået af 
formanden og kan ses i Aktivitetsplan for 2017. Budget 
for 2017 og planer for 2017. Godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. Det blev besluttet at fastholde de nuværende 
kontingentsatser. 

 

6. Behandling af indkomne 
forslag. 

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne for at 
øge antallet af bestyrelsesmedlemmer med 2 kunne ikke 
vedtages grundet for få stemmeberettigede på 
generalforsamlingen. Der vil derfor blive indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling. Finn ordner det 
fornødne med indkaldelse af en ekstra-ordinær 
generalforsamling.  
Der blev rejst forespørgsel om en yderligere vedtægts-
ændring for at ændre valgreglerne, så et 2/3-dels flertal 
af de fremmødte kan vedtage en ændring. 
Ændringsforslaget skal rejses som et forslag sammen 
med indkaldelse af den næste ordinære general-
forsamling, og må derfor vente til næste år. 



 

2 
 

 

 

7. Valg af formand Lissie Hermansen blev genvalgt med akklamation. 

8. Valg af 2 medlemmer til 
bestyrelsen og 1 suppleant. 

Torben Hammer blev genvalgt.  
Troels Nørgaard blev valgt og trådte ind i bestyrelsen i 
stedet for Erik Viller Jørgensen, som ikke modtog 
genvalg. 
Henrik Jørgensen valgt som suppleant i stedet for Peter 
Hermansen, som ikke modtog genvalg. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant. 

Esben Madsen Jan Ælmholdt og Gunnar Madsen blev 
genvalgt. 

 

10. Nedsættelse af udvalg. KAPSEJLADSUDVALGET 
Genvalg til Esben Madsen. 
Nyvalg til Johan Jeppesen og Erik Hansen. 

Palle Kjær ønskede at udtræde af kapsejladsudvalget. 

UNGDOMSUDVALGET består af 8 personer 
Troels Nørgaard og Erik Hansen fungerer som ledere. 

Peter Hermansen, Henrik Jørgensen, Anders Dalsgaard, 
Pia Pedersen, Inge Mosegaard og Finn Mosegaard 
fungerer som hjælpere. 

FESTUDVALGET 
Marit Ælmholdt,  
Birte Trærup 
Karina Vejrsø Kruse  

HUSUDVALGET 
Erik Ælmholdt 
Erik Viller Jørgensen. 

 

11. Eventuelt Finn fortalte om mulighederne, der ligger i den nye 
hjemmeside. 

Generalforsamlingen sluttede med en snak og kaffe med brød fremstillet af Tove og Marit. 

 

 

 


